TORONYIRÁNY
XVI. 11.
2022. március 13.
____________________________________________________________

SZEGEDI KATOLIKUS ÉRTESÍTŐ A GLATTFELDER ALAPÍTVÁNY GONDOZÁSÁBAN
__________________________________________________________________________________________

Nagyböjt 2. vasárnapja

A szentmise olvasmányai

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária
jegyese

1. Ter 15,5-12.17-18 Isten kiválasztja Ábrahámot, megszólítja,
nagy számú utódot, földet, hazát ígér neki, és ősi
szimbolikus cselekmény keretében szövetséget
köt vele.
2. Fil 3,17-4,1

Az apostol emlékezteti a Filippiben élő híveket,
hogy a társadalomban sokan úgy élnek, mintha
elvesztették volna józan eszüket és azzal
dicsekednek, ami gyalázatukra válik. A mi jövőnk
azonban a Feltámadt Krisztus dicsőségében való
részesedés.

3. Lk 9,28b-36 Jézus szimbolikus jelek kíséretében megsejtet
valamit isteni dicsőségéből három apostola
előtt, akik meglátják benne az ószövetségi
ígéretek teljesedését.

A színeváltozás jelenete

Vigasztalás és reménység volt a színeváltozás felragyogó
fénye az apostoloknak. De kísértés is lehetne számukra, ha
felmentésnek éreznék a mindennapi élet feladatai, nehéz
küzdelmei alól. Ha megelégednének csupán a remény felvillanó,
hívogató sugarával. Veszedelmes volna, ha a hozzá vezető út
nélkül akarnának célba jutni.
Jézus itt is bölcs, mint mindig: a színeváltozás elragadtatása
hamarosan véget ér, le kell jönniük a hegyről, és senkinek sem
szabad elmondaniuk a történteket, amíg a végső bizonyság
ideje el nem érkezik.
Szomorúak voltak az apostolok a hegyről lefelé jövet? Talán
nem értették egészen világosan, mi történt velük. De biztosan
alázatosak voltak: nem lehet triumfálni, még csak a nehéz út
elején vannak. Ugyanakkor bizonyára elszántak is voltak:
érdemes vállalni a krisztusi megdicsőüléshez vezető utat.

Csanád Béla

A hagyomány a Tábor-hegyhez fűzi ezt a jelenetet, amelyről
mind a három szinoptikus evangélista megemlékezik. A kép
leírása egyszerű és eleven, tehát könnyen magunk elé
képzelhetjük. Raffaello meg is festette, és Jézust úgy állította a
középpontba, mint az Isten Fiát. Az egyház a liturgiában is
megemlékezik róla. A keleti egyház jelentős ünneppé tette a
benne lévő szimbólum miatt. A megdicsőült Jézus ugyanis képe
és szerzője annak a kegyelmi átalakulásnak, amely a
megigazulásban bennünk is végbemegy. A hagyományos
ünneplés ellenére a szentírási hely teológiai magyarázata
mégsem könnyű, s ezt a teológusok az atyák ideje óta érezték.
Az evangélisták célja itt sem egy esemény pontos leírása volt,
hanem a benne levő hitbeli tartalom közlése. Ezt könnyebben
belátjuk akkor, ha arra gondolunk, hogy az evangéliumok annak
az élő tanításnak az írásbeli lecsapódásai, amely két-három
évtized alatt kialakult az apostoli egyházban. Meg kell látni azt
is, hogy a színeváltozás jelenetében az a Krisztus áll előttünk,
akiben már igazolódott az örök fiúság, akit a szenvedés is a
megdicsőülésbe vezetett, s aki az üdvösség rendjében az
egyetlen mester és tanító, tehát őrá kell hallgatni. A
szentírásmagyarázók mindig is vallották, hogy a jelenet nem
Jézus istenfiúi öntudatát akarta felébreszteni vagy
megerősíteni, hanem a tanítványok hitét. Az evangélisták úgy
írták le a jelenetet, hogy az a mindenkori olvasónak, illetve a
mindenkori egyháznak a hitét táplálja. Ennek a célnak
megfelelően színezték ki a történeti magot, amely alapul
szolgált az igehirdetéshez.
Márk szövegét követve a következő megjegyzéseket tehetjük.
A hat nap nem akar különleges időmeghatározás lenni, hiszen
ilyet az evangélisták másutt sem adnak. A francia ökumenikus
bibliafordítás azt a magyarázatot adja, hogy a hat nap utalás
lehet a sátrak ünnepére, hiszen a sátrakra Péter is hivatkozik a
jelenetben. A sátrak ünnepe az engesztelés napja után a hato-
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dik napon kezdődött és hét napig tartott. Ezért a jelenet
kapcsolódhat az ünnep első napjához vagy az utolsóhoz. Jézus
Pétert, Jakabot és Jánost veszi maga mellé. Ők szerepelnek
Jairus lányának feltámasztásánál és az Olajfák-hegyén is. Jézus
„egy magas hegyre” viszi fel őket, de a helyet közelebbről egyik
evangélista sem nevezi meg. A Zsolt 89,13-ban előforduló költői
kép szerint „a Tábor és a Hermon Istent dicsőíti”. A Tábor
hegye valószínűleg ezért válhatott a hagyományban a
megdicsőülés helyévé. A Hermon messze északon van, s több
mint kétezer méteres magasságával nem éppen volt az alkalmi
félrevonuló imádság helye. A hegyet azonban másképpen is
értelmezhetjük. A sínai kinyilatkoztatás óta vallási fogalom lett,
hogy Isten a döntő jelentőségű kinyilatkoztatást a magaslaton
adja, s akkor a hegy itt is inkább csak az ünnepélyesség kelléke.
Erről különben már szóltunk a hegyi beszédnél is. Jézus a
feltámadása után is „egy hegyre gyűjti össze tanítványait” és
ott adja nekik a küldetést a világhoz (Mt 28,16 kk). A
színeváltozás hegye végül még a Golgota hegyének ellenképe is
akar lenni, s egyben előképe annak a természetfölötti
megdicsőülésnek, amely végbement Jézus feltámadásában.
Az evangélista Jézus alakját úgy jellemzi, hogy az emlékeztet a
feltámadás utáni állapotra: átváltozott előttük, ruhája olyan
fehér volt, amilyet ember nem is készíthet. Máté még
hozzáteszi, hogy arca fénylett, mint a nap. Az átváltozás szó
másutt a lelki átalakulásunkat jelöli (Róm 12,2; 2Kor 3,18).
Raffael képe nyomán hajlandók vagyunk a fényesen megjelenő
Jézust a föld fölött lebegve elképzelni, de a szöveg erről sem
mond semmit. Ellenben közli, hogy megjelent neki Mózes és
Illés, és haláláról beszéltek vele. A tanító célzat itt nyilvánvaló, s
ezt a szempontot az apostoli igehirdetésnek ki kellett emelnie.
Jézus halála a zsidók szemében azt jelentette, hogy Isten
elhagyta őt, tehát nem volt messiási küldetése. Az egyház
viszont azt hirdette, hogy halála az ószövetségi jövendölések
értelmében engesztelő áldozat volt. Mózes Izrael nagy
törvényhozója, Illés pedig az Isten ügyéért buzgólkodó próféták
mintaképe. Megjelenésük azt jelképezi, hogy az egész
Ószövetség, a törvény és a próféták írásai Jézus mellett
tanúskodnak. Péter kijelentése emlékeztet a sátrak ünnepére,
bár ő is tudhatta, hogy az égi lényeknek nincs szükségük földi
hajlékra. Péter szavai inkább az ellentét szemléltetésére valók.
Amikor felajánlja a három sátor készítését, Jézust felhő takarja
el szemük elől. Mesterük tehát olyan valaki, aki az isteni
szférába tartozik, s akinek kijár az a megjelenési forma, ahogyan
Jahve az ószövetségi leírásokban közeledik: az ég felhőiben,
mennyei udvartartással. Közben felhangzik a mennyei
tanúskodás: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok”. Jézus
istenfiúságát hasonló kijelentés igazolta a Jordán partján is. Itt
hiányzik az a betét, hogy „akiben kedvem telik”. A hangsúly
azon van, hogy őt kell hallgatni. A szózat nem szűkíti le Jézus
tekintélyét és küldetését valamilyen üzenet átadására, hanem
általánosságban követeli, hogy őt kell hallgatni. Mindent el kell
fogadni, amit tesz és mond. Ő az egyetlen tanító tekintély, a
kinyilatkoztatás megfellebbezhetetlen forrása. A közvetítők
majd az apostolok lesznek. Ebből is kitűnik, hogy a jelenet és a
mennyei szózat címzettje a hívő egyház, nem maga Jézus.
Mózes és Illés a hívők számára tanúskodnak, s az Atya is az
emberek előtt igazolta Jézust jelekkel és csodákkal. Nekik
bizonyította, hogy benne a Fiút küldte el. Azt látjuk tehát, hogy
az egész jelenetben a tanítás szempontjai fontosabbak, mint az
esemény egyes részleteinek a leírása. A három apostol is tanúvá
válik. Ők a Getszemáni kertben látták Mesterüket emberi
kiszolgáltatottságában, de tanúskodhatnak arról, hogy
szenvedése és halála ellenére mégis ő a dicsőséges Fiú, aki igazi
léte szerint a mennyei világhoz tartozik.
Gál Ferenc
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A jólneveltség kézikönyve (10.)
Igaz barátok
1. Aki barátra lel, kincsre lel
2. A csoportos élet
Csoportban - osztálytársak, sportegyesület, a szombat esti
haverok, na környékbeli srácok... - élni nem könnyű: jó
alkalmazkodási képesség és egy nagy adag diplomáciai érzék
kell hozzá. Jó barátként viselkedni a csoportban még nehezebb:
csak a jó modor segíthet. Egy csoport akkor fog jól és sokáig
működni, ha senki sem érzi magát benne magányosnak. Próbálj
meg tehát a lehetőségeidhez mérten olyan személy lenni, aki
egyesít és nem szétválaszt annak ellenére, hogy kibeszélni
valakit a háta mögött, egyiket a másik ellen hergelni, klikkeket
kialakítani könnyebb. Tiszteld mindenki véleményét és
ösztönözd a többieket arra, hogy ők is legyenek ennyire
tisztelettudók.
A barátság legyen számodra a legnagyobb érték: ha ezt a
szívedben érzed, a problémák és a nehézségek semmiségnek
fognak tűnni; ha valami baj van, derűvel, nyíltan beszélj róla, a
félreértések és a fölösleges mellébeszélések megmérgezik a
kapcsolatokat. Részesítsd előnyben a kölcsönös megbecsülést
akkor is, ha a kölcsönös szimpátia nincs meg társaiddal
szemben.
Légy jelen, amikor a játék a fontos, és akkor, amikor együtt kell
dolgoznod a többiekkel, vagy amikor megosztjátok egymással
szomorú pillanataitokat, fájdalmatokat: ezek a történések még
inkább összekovácsolják a csapatot. Mindazonáltal vigyázz arra,
hogy baráti köröd ne váljon a világ elől elzárkózó szűk
közösséggé: máskülönben előbb vagy utóbb elfogy a levegő és
együttlétetek fojtogató lesz.
Ha esetleg te vagy az, aki új embert hoz be a társaságba, neked
kell bemutatni öt a többieknek és próbáld meg elérni, hogy
minél otthonosabban érezze magát a barátaid között; ne
feledkezz meg róla, próbáld meg bevonni öt a társalgásba,
ismertesd meg vele barátaid „titkos” jelbeszédét, amely
minden baráti kör sajátossága. Ily módon lehetsz igaz barát a
számára.
3. A „nem barát” jellemzése
1. Mindig megragadja az alkalmat, hogy viszályt szítson barátai
körében: pletykálkodik, és ha a negatív vélemények, alaptalan
vádaskodások még nem jelentek meg a társaságban, akkor
igyekszik ezen változtatni. Ha tudomást szerez egy titokról,
amikor teheti, jobbra-balra szétkürtöli, kiszínezve néhány
kellemetlen részlettel. És ha rájönnek, hogy Ő volt, tagad, vagy
hazudik.
2. Gyakran beleüti az orrát mások ügyeibe, de nem nyit senki
felé: gondolatait, érzelmeit megtartja magának, emiatt
folyamatosan színlel, és kizárólag érdekből cselekszik. Nem
vállalja fel a saját igazát, hanem a többség véleményéhez
igazodik.
3. Mindenki más születésnapjáról elfelejtkezik, vagy úgy tesz,
mintha elfelejtette volna, csak a sajátját tartja észben; ha az
alkalom miatt bulit szervez, csupán az ajándékok miatt teszi. A
lehető legkevesebbet osztja meg másokkal, de mindig
megpróbál kicsikarni valamit a többiektől. Sohasem teszi meg
az első lépést: ha te nem hívod fel, ő sem fog keresni téged.
4. Sajnáltatja magát és siránkozik, hogy egyedül van, és még ha
igaz is lenne, ebben nem lenne semmi meglepő!
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A szerelemben
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Vasárnapi jegyzet

1. A „SZERELEM” ÖSSZHANGBAN ÁLL AZ „UDVARIASSÁGGAL”
Jól nevelt és kedves vagy? Tiszteled a másikat? Odafigyelsz a
szükségleteire, és a kívánságaira? Semmilyen téren sem fogsz
tudni annyit adni önmagadból, mint a szerelemben, és csak a
szerelemben leszel megmérettetve igazán.
A jó modor nemcsak hozzásegít, hanem elengedhetetlen ahhoz,
hogy megközelítsd és meghódítsd az „imádott” személyt, ezen
felül ahhoz is, hogy ne veszítsd őt el, illetve, ne ijeszd el őt magad
mellől. Milyen sok emberrel megesik, hogy egy hosszabb, vagy
rövidebb idillikus időszak után rájön, hogy akibe beleszeretett, az
egy nagy tuskó!
Ennek az az oka, hogy a szerelem nemcsak a „szívvel” van
összhangban, hanem főleg... az „udvariassággal”! A szerelem
tulajdonképpen a másik iránt érzett legmélyebb tisztelet: aki
szeret, nem tehet mást, mint hogy a legmélyebb tiszteletét fejezi
ki azon személy felé, akiről azt mondja, hogy szereti. Azonban
mindenkivel előfordul, hogy türelmét veszíti és megfeledkezik a
jó modorról. Mégis vannak olyanok, akik félnek udvariasnak lenni,
és a kedvességet gyengeségnek, a jó modort a vesztesek
tulajdonságának fogják tekinteni. Úgy élik meg a szerelmet, mint
ahogy az életüket élik, vagyis mint egy utolsó vérig tartó
ütközetet, mindig ökölbe szorított kézzel, és így a szerelem
elveszti a lényegét!
2. Az ELSŐ LÉPÉSEK
Hogy a „meghódítás" fázisában jól neveltnek és kedvesnek
mutatkozol, magától értetődő és természetes dolog;
következésképp ez a viselkedés „jövedelmező”. Senki sem
szereti ugyanis, ha rosszul bánnak vele, éppen ezért nehezen
elképzelhető, hogy egy lány beleszeressen egy modortalan
fráterbe. Ennek ellenére vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy a
nyers és konfliktuskereső viselkedés lehet egyfajta „szerelmes
technika”.
Ha „meg akarsz hódítani” egy másik személyt, mindenekelőtt
légy érdeklődő vele szemben. Mosolyogj sokat, ezzel
kimutathatod az iránta érzett rokonszenvedet, érdekeljenek
téged azok a dolgok, amiket csinál. Kérdezd meg tőle például azt,
hogy milyen az iskola, ahol tanul, vagy ha dolgozik, milyen a
munkája, milyenek a szülei, a barátai, mi az, ami érdekli, mit
csinált az életben, mi a jelenlegi hobbija... Próbálj meg minél több
időt eltölteni vele, esetleg úgy, hogy együtt csináltok valamit. A
közösen végzett tevékenységek - hacsak nem veszekedtek egész
idő alatt - hozzájárulnak a pár közötti kötelékek kialakulásához.
Próbálj meg ott lenni a másik örömteli és szomorú pillanatainál,
az együtt átélt érzések összehozzák a két embert Mindent
egybevetve, éreztesd vele, hogy fontos a számodra.
2.1. Amikor randevúra hívsz valakit (a fiú szemszögéből)
1. Mielőtt elhívnád az adott leányzót, próbáld meg őt megismerni.
Ha olyasvalakivel vagy együtt egész délután, akit már az első öt
percben „rossz partinak” minősítesz, végtelennek fog tűnni az
idő, amit vele töltesz. Pontosan ezért, ha még nem ismered őt
eléggé, hívd el egy közös programra a barátaiddal, így nem kell
órákat kettesben lennetek, mert rosszabb esetben ez egy tortúra
lehet. Emellett lehetőleg ne csak moziba, vagy diszkóba hívd őt
el. Ezeken a helyeken ugyanis a párbeszéd lehetőségei csak a
rövid, ordítással kifejezett beszédjelekre, illetve a teljes
némaságban eltöltött együttlétre korlátozódnak.

Böjtideji imádság
Sík Sándor piarista szerzetes, költő már jó ideje nincs
köztünk, de a versei, fordításai élnek sokak imádsággyakorlatában. Most az egyik legszebb fordítását
közöljük. A szerzője Nagy Szent Gergely pápa. (A korábbi
kalendáriumban márciusban volt a névnapja, az új
iskolaév ezzel kezdődött, persze, aki ezt a hónapot
tekinti „Gergely havának”, megteheti, hiszen Nagy Szent
Gergely mindig szeretettel vigyáz a nevét viselő fiúkra,
felnőttekre.)
A himnusz böjti időre való, s főleg reggel érdemes
elmondani, mert az egész napi magatartásunk keresztény
stílusára figyelmeztet. „A négyszerte tíz nap” kifejezés a
nagyböjt negyven napját jelenti.
Titokzatos szokás szerint
Tartsuk meg ezt a böjtidőt,
Míg teljes lesz az ismerős
Négyszerte tíz nap útköre.
Törvény és próféták szava
Írta elő e szent időt,
De Krisztusunk szentelte meg
Idők Királya s Kútfeje.
Legyen hát köztünk kevesebb
A szó, az étel és ital.
Alvás, vígság kurtább legyen
És szorosabb a fegyelem.
Oldd el bűneink kötelékét,
S a jót, mit kérünk, megtetézd,
Hogy végre és örökre már
Meglelhessük tetszésedet.
Boldog Háromság, tedd meg ezt,
Egyszerű Egység, add meg ezt,
Hogy hozzon bő gyümölcsöket
Tiéidnek a böjtölés.

(Folyt. köv.)
Paola Dessanti

† Tóth Sándor
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A nagyböjti időszakban, péntekenként 17.30-kor a Székesegyházban közös

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia február 28-án tartotta tavaszi rendes

tartozó közösségek vezetik. A következő alkalom március 18-án lesz a férfiak

ülését. A konferencia az idei nagyböjtben is meghirdette hagyományos

csoportjának közreműködésével.

imádsággal járják a keresztutat, melyet az idén a Belvárosi Plébániához

tartósélelmiszer-gyűjtési akcióját, Tartós szeretet címmel. Az ukrajnai háborús
helyzet miatt sokan érkeznek menekültként Magyarországra, és a kárpátaljai
magyarság élelme is egyre fogy. Ezért a tartósélelmiszer-gyűjtést ezúttal az
otthon maradottak és a menekültek megsegítésére fordítja a Katolikus
Karitász. A hívek felajánlásukat elhelyezhetik a templomokban a március 20án, a vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 27-ig.
A támogatók telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a Karitász
segítő munkájába; a 1356-os telefonszám felhívásával, hívásonként 500
forinttal segíthetnek a rászorulókon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ünnepélyes házszenteléssel nyitotta meg kapuit március 4-én a Stella Maris
Vendégház képzési- és közösségi központ Domaszéken. A többfunkciós
épületet, mely egyaránt modern képzési központ, közösségi tér és
szálláshely, Kiss-Rigó László püspök áldotta meg. Ünnepi beszédet mondott
Fürjes Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-tarjáni Szent Gellért Plébánia közösségének nagyböjti lelkigyakorlatát
március 18-tól 20-ig, pénteken és szombaton az esti, vasárnap pedig a délelőtti
szentmisében tartják. A lelkigyakorlat szónoka Fülöp Ernő a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgatója lesz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Magyarok a Kárpát-medencében című előadással folytatódik március 18-án a
Dóm Művészeti Szalon 2022-es tavaszi évada. Benkő Péter kétszeres Jászai
Mari-díjas színművész önálló irodalmi estje a honfoglalástól napjainkig tartó
időszakot öleli fel, keresztmetszetként bemutatva történelmünk ikonikus
költőit. Az esten Wass Albert, Petőfi Sándor, Ady Endre és Juhász Gyula
művészien megfogalmazott gondolatait hallgathatja meg a közönség. A
délután 5 órakor és este 7 órakor kezdődő előadásokra belépők a
Látogatóközpont jegypénztárában (Dóm tér 16.) keddtől vasárnapig, 9 és 17
óra között kaphatók.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

államtitkár. A központ a Szeged-Belvárosi Plébániához tartozó Katolikus Ház,

„El nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát”

a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Szórvány Alapítvány

(Húsvéti örömének - részlet). Nagyböjti Lelki Napra hívja az egészségügyben

partnerségében, európai uniós pályázat keretében valósult meg.

dolgozókat március 19-én, szombaton 9 és 12 óra között a Katolikus Házba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Dugonics tér 12.) a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Dömötör

Budapesttől Gyuláig és Nagyváradig vettek részt az érdeklődők az MTA

Kórházlelkészi Szolgálata. Az alkalmat Veréb László kórházi lelkigondozó, a

szakbizottsága és a Partiumi Keresztény Egyetem online formában tartott

Szent Gellért Szeminárium spirituálisa tartja. A részvétel ingyenes, de

konferenciáján az iskolai szociális munkával kapcsolatos tanácskozáson március

regisztrációhoz kötött. A regisztrációs link a pasztoralis.hu oldalon található.

2-án, melyre a Szeged-Csanádi Egyházmegye egyetemének gyulai Szociális Munka

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tanszéke is meghívást kapott. Homoki Andrea tanszékvezető a magyarországi

A Belvárosi Plébánia közössége az alábbi csoportokba várja az érdeklődőket:

óvodai és iskolai szociális segítés körében a Gál Ferenc Egyetem elért kutatási és

- Rózsafüzér társulat - minden nap 17 órától a Dóm szentségi kápolnájában.

képzési eredményeket mutatta be. A GFE-n 2022 szeptemberétől a szociális

- Baba-mama klub - keddenként 10 és 12 óra között a Katolikus Házban.

szakma kötelező továbbképzéseként is indítják az óvodai, iskolai szociális

- Nyugdíjasklub - szerdánként 14 és 16 óra között a Katolikus Házban.

segítők 90/120 órás képzéseit.

- Gitáros énekkar - szerdánként 17.30-tól a plébánia hittantermében.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ifjúsági hittan - csütörtökönként 16 órától a plébánián. Az ifihittan részletei a

EpiPen mentorokat képez a Gál Ferenc Egyetem. Az EpiPen injekcióval
elkerülhető az életveszélyes allergiás reakciókkal járó anaflaxiás sokk. Ezért
már országszerte sok iskolában rendelkeznek ezzel az életmentő injekcióval,
így Gyula város is minden iskolájában bevezette. A GFE Egészség- és Szociális
Tudományi Kara partnereivel együttműködésében képez EpiPen mentorokat,
melyre a GFE valamennyi karáról és máshonnan is fogadják a jelentkezőket,
mert ehhez nem szükséges az egészségügyi előképzettség. Jelentkezni
március 18-ig lehet a gfe.hu honlapon elérhető felhívás szerint.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nagyböjti Haiku címmel a napi evangéliumhoz kapcsolódó gondolatot jelenít
meg online felületein a Belvárosi Plébánia közössége. A nagyböjti készület
jegyében megfogalmazott gondolat 3 sorból, összesen 17 szótagból áll
(5+7+5). Ez egy japán versforma, mely a szavakkal való böjt igazi
iskolapéldája. Nem helyettesíti ugyan a napi evangélium elolvasását,
lényegét azonban magában foglalja. Rövid, könnyen megjegyezhető,
ugyanakkor

elgondolkodtató.

A

nagyböjti

naptár

elérhető

a

fogadalmitemplom.hu oldalon, a plébánia Facebook- és instagram oldalán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nemzeti ünnepünkön, az algyői Szent Anna templomban március 15-én, 8 óra 30
perckor, a szeged-móravárosi Szent Kereszt templomban pedig fél 11-kor lesz
szentmise, melyet a szabadságharc áldozataiért és hazánkért ajánlanak fel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én, a Szegedi Dóm Látogatóközpont
megszokott nyitva tartással, 9-17 óráig kiállításokkal, tárlatvezetésekkel várja
az érdeklődőket.

kihelyezett plakáton olvashatók.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Egyházmegyei CsaládKözPont szeretné segíteni azon közösségeket,
egyéneket, akik részt vesznek a megfogant életekért való imádságban.
Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 18 órakor ünnepi
szentmise lesz a megfogant életekért a Székesegyházban. A szentmise után
egy rövid szertartásban tesznek ígéretet mindazok, akik vállalják, hogy kilenc
hónapon keresztül egy rövid imádságot és napi egy tized rózsafüzért
imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért, így csatlakozva a lelki adoptálás
mozgalmához. A kezdeményezésről bővebb információ a József Szövetség
honlapján található: lelkiadoptalas.hu illetve a CsaládKözPont elérhetőségein
kérhető.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jótékonysági labdarúgó-mérkőzést rendez a szomszédos háború elől
hazánkba menekülő családok javára a Szeged-Csanád Grosics Akadémia
és a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata. A március 26-án, 15.30kor a Szent Gellért Fórumban kezdődő találkozón a résztvevő csapatok
a sport eszközével is támogatni kívánják a rászorulókat. A szurkolók a
belépők

megváltásával,

a

helyszínen

található

gyűjtőládákba

elhelyezett adományokkal, illetve vállalati felajánlásokkal segíthetnek.
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